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Patronul restaurantului „Club 20 Bamboo”
a fost prins beat la volan! Marius
Crupenschi era aghesmuit încă de la
primele orele ale dimineții. Polițiștii l-au
oprit când era într-un autoturism Dacia
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actualitate 8

Imagini în
exclusivitate din
casa unei
personalități
ieșene, cunoscută
în toată România!
actualitate 9

Dezvoltatorul
imobiliar Dorin
Tudose așteaptă
buldozerele
Primăriei!
Primăria Iași a confirmat ce a publicat "BZI".
Dezvoltatorul Dorin Tudose a lărgit ilegal
trotuarul din fața vilei din Copou, evaluată la
700.000 de euro. Informațiile au fost
transmise Poliției Locale Iași, ce urmează să
notifice afaceristul, după realizarea...

actualitate 9

O gravidă COVID-19 a stârnit
curiozitatea medicilor de la
Maternitatea „Elena Doamna” din Iași
Caz rar la Maternitatea "Elena
Doamna" din Iași! Medicii de
acolo au de a face din nou cu o
afecțiune rară întâlnită în
cazul gravidelor infectate cu
virusul SARS-CoV-2, primul
caz fiind în perioada valului 3.
O femeie de 41 de ani a ajuns în
stare foare gravă, cu lichid...
social

Imagini de colecție cu obiecte intime și
foarte valoroase din casa de la Iași a unui
mare român care este o celebritate
recunoscută inclusiv în afara țării. Faimosul
conac al acestuia a avut parte de...

Scandal financiar pe banii
CJ Iași. Șefii unui ONG, acuzați
că au tocat cum au vrut fondurile
primite pentru un spectacol!
Totul a ajuns în instanță
eveniment

3
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Tânără de 18 ani din Iași, abuzată
în tren de un recidivist! Victima,
luată cu japca în miez de noapte
Un individ a fost pedepsit de
judecători, după ce a fost acuzat că
a abuzat sexual o tânără ieșeancă.
Astfel, magistrații l-au condamnat
pe Miklos Kalanyos la 2 ani și 6 luni
de pușcărie, pentru agresiune
sexuală. Anchetatorii spun că
agresorul a tăbărât pe victima care
dormea într-un compartiment...
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Momente unice la hramul Sfintei
Parascheva de la Ia[i! M\rturia unor ie[eni
care [i-au l\sat averea peste hotare ca s\
revin\ acas\. Doi cercet\tori au renun]at la
via]a din Norvegia dup\ un deceniu
Hramul Sfintei Parascheva de
la Ia[i a adus o serie de
momente speciale pe scena
amplasat` \n zona central` a
ora[ului. La Liturghia oficiat`
de s`rb`toarea Cuvioasei au
fost premiate unele familii care
au ales s` revin` \n Ia[i dup`
ani \ntregi petrecu]i \n afara
grani]elor ]`rii. Fiecare familie
care a ajuns \n fa]a \nal]ilor
prela]i are câte o poveste de
via]` impresionant`
Mai multe familii din Ia[i au fost premiate
cu o distinc]ie special` la hramul Sfintei Parascheva.
Oameni care au fost peste hotare ani la rând [i
s-au \ntors acas`, oameni care au descoperit
religia ortodox` mult mai târziu, dar care au
f`cut ceva pentru comunitatea pe care o reprezint`,
au primit „Crucea Moldav`” din partea |PS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. Familii care
au stat ani la rând peste hotare [i care au ales
s` revin` \n ]ara natal`, dar [i preo]i cu alt`
na]ionalitate ce slujesc \n zona Ia[ului au fost
recompesa]i pe deplin de ierarhii Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei. |n urm` cu câ]iva ani, la
hramul Cuvioasei, reprezentan]ii Mitropoliei au
premiat veteranii de r`zboi cu distinc]ia respectiv`.

Dup` 10 ani s-au \ntors din
Norvegia. So]ii Tiron au fost
premia]i de hramul Cuvioasei
Parascheva de la Ia[i
Familia Adrian [i Crina-Elena Tiron a locuit
în Norvegia timp de 10 ani, între 2004 [i 2014.
Familia Tiron are doi copii: Ioan-Matei, de 11
ani, [i Teodor, de 9 ani. Cei doi so]i sunt
cercet`tori în bio-medicin`, iar acum lucreaz` la
Institutul Regional de Oncologie Ia[i (IRO) Ia[i.
„Am primit aceast` distinc]ie ca un exemplu de
oameni care s-au \ntors. Dar aceast` distinc]ie

ar fi trebuit s` ajung` la Dumnezeu, pentru c`
el ne-a c`l`uzit pa[ii. Ne-au lipsit ]ara, familia.
Dar ne-am apropiat de Dumnezeu. Noi eram din
Ia[i, mergeam la biseric`, este bine s` ai una
aproape. Le transmit oamenilor s` se roage. |n
str`in`tate e bine din punct de vedere financiar,
dar pierzi altele. Nu am salariul din Norvegia,
dar am alte fericiri aici”, a spus Adrian Tiron.

Distinc]ie oferit` la Liturghia
de hramul Sfintei Parascheva
Una dintre familiile care au primit distinc]ia
„Crucea Moldov`” de la Mitropolie a fost cea a
lui Mihai [i Cristina Cimpoie[u. Cei doi so]i au
locuit în Marea Britanie timp de 5 ani, lucrând
în IT. So]ii au împreun` doi copii: Luca, de 6
ani, [i Tudor, în vârst` de 3 ani. Au revenit \n
Ia[i, unde lucreaz` tot \n IT. Ambii au ar`tat c`,
de[i via]a \n Marea Britanie era mult mai bun`,
ei nu se reg`seau acas`, iar apropierea de Biseric`
era extrem de dificil`. „Aceast` distinc]ie este
un simbol al românilor de pretutindeni [i mai
ales a celor tineri, care simt c` e nevoie s`
revin` acas`, care simt e nevoie de cineva care
s` \nt`reasc` neamul \n România. Tr`iam foarte
bine \n Ia[i, cu profesiile noastre, dar eram \ntro c`utare de bucurie lumeasc`, obiecte, experien]e,
c`l`torii. A[a am ajuns [i 5 ani \n Anglia, cariere
frumoase, copii foarte frumo[i, \ns` sufletul nostru
nu se lini[tea doar cu bun`t`]ile p`mânte[ti.
R`d`cina noastr` era \n bunuri, nu la Dumnezeu”,
a spus Cristina Cimpoie[u.

A descoperit religia
ortodox` dup` 30 de ani
So]ul Cristinei Cimpoie[u a fost catolic \nainte
[i s-a botezat mult mai târziu \n religia ortodox`.
„Prin jertfa unui p`rinte din Parohia Reading din
Anglia, l-am reg`sit pe Dumnezeu. So]ul meu a
c`l`torit la Muntele Athos, eu mi-am spovedit
p`catele pe care nu le-am spus zeci de ani [i
a[a ne-am reg`sit lini[tea, una dumnezeiasc`, [i
atunci ne-am gândit la lini[te \n România. A venit
[i pandemia [i nu a venit nimeni la noi s` ne
viziteze. Atunci ne-am spus c` e timpul s` facem

pasul [i s` ne \ntoarcem acas`. Am revenit \n
vara anului 2020 acas`. Am lucrat la o gr`dini]`,
unde la o serbare nu era nimic despre spiritul
Cr`ciunului, ci era o reprezentare cu animale.
Atunci am \ntrebat unde e Cr`ciunul [i ni s-a
spus c` nu au vrut s`-i supere pe al]ii. Am r`mas
[oca]i [i, nedorind asta pentru fii no[tri, ne-am
\ntors acas`. Aici e mai mult har, mai mult`
lini[te”, a ad`uat Cristina Cimpoie[u.

Dup` o via]` \n SUA s-a
convertit la ortodoxie.
P`rintele Stephen
Holley a primit distinc]ia
de la |PS Teofan
O poveste aparte o are p`rintele Stephen
Holley. Cotidianul „BZI” a prezentat pe larg
povestea p`rintelui Stephen Holley [i a so]iei
sale Patty Mary. P`rintele sluje[te la Biserica
„Sf. Haralambie” din Ia[i [i a devenit extrem de
apreciat \n comunitate. Preotul Steven [i so]ia
sa au ales România pentru frumuse]ea credin]ei
[i bun`tatea oamenilor. „Nu ne l`sa]i pe noi, cei
veni]i mai târziu în ortodoxie, s`-L iubim pe
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Dumnezeu mai mult decât voi, care v-a]i n`scut
ortodoc[i!”, a transmis p`rintele de la Biserica
„Sf. Haralambie” din Ia[i.

Un preot din Basarabia a fost
premiat de |PS Teofan
O alt` familie care a primit distinc]ia este [i
cea format` din preotului Mihai Steg`rescu [i
so]ia sa, Maria. Preotul Mihai este originar din
Basarabia [i a activat la Parohia „Sfânta Parascheva”
din satul Priozeornoe (Cemâsâr) din Mitropolia
Odesei, unde a renovat si pictat biserica. În anul
2018, a aderat la Episcopia Basarabiei de Sud,
dar nu a putut trece [i biserica, slujind ca preot
paroh la Parohia Hagi-Curda [i Protopop misionar
de Ismail. În ciuda ostilit`]ilor clericilor din
Mitropolia Odesei [i a unor autorit`]i locale, a
înregistrat o asocia]ie de binefacere [i a renovat
casa în care asocia]ia filantropic` î[i desf`[oar`
activit`]ile. So]ia sa, Maria, este cadru didactic,
[ef` pe bibliotecile din Raionul Anenii Noi, iar
împreun` cu p`rintele Mihai au doi copii, Ana,
de 14 ani, [i Filip, de 5 ani.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Scandal financiar pe banii CJ Ia[i.
{efii unui ONG, acuza]i c\ au tocat
cum au vrut fondurile primite pentru
un spectacol! Totul a ajuns `n instan]\
Un proiect derulat cu sprijinul Consiliului
Jude]ean Ia[i s-a l`sat cu scandal. Asocia]ia
Tinerilor Români din Afara Grani]elor a ajuns s`
dea banii primi]i de la jude] \napoi, dup` ce nu [i-a
respectat obliga]iile
Un proiect derulat \nc` din 2017 din banii Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i
a ajuns s` fie disputat tocmai \n instan]a de judecat`. Asocia]ia Tinerilor
Români din Afara Grani]elor (ATRAG) a \ncasat bani de la CJ pentru realizarea
\n parteneriat a proiectului „100 de ani - \napoi \n viitor”, ce urma s` aib`
loc \n perioada 15-18 noiembrie 2017. Pentru acest proiect, ATRAG a \ncasat
6.124 lei de la Consiliul Jude]ean. Autoritatea jude]ean` a constatat \ns` c`
proiectul nu a fost derulat conform documentelor, astfel \ncât a cerut banii
\napoi. Pentru anul 2021, CJ Ia[i a lansat proiecte de 1 milion lei pentru ONGurile din ora[.

Spectacole pe banii CJ Ia[i! Suma
nu a mai fost justificat`
Asocia]ia ATRAG a luat cei 6,124 lei de la CJ pentru o serie de spectacole
sus]inute de actorii Teatrului „Luceaf`rul” din Chi[in`u care sus]ineau o
reprezentan]ie pe scena Casei de Cultur` a Studen]ilor \n noiembrie 2017.
Banii urmau s` fie folosi]i [i pentru cheltuieli de cazare [i de mas` pentru
unii profesori de la Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie, invita]i din
Republica Moldova. Banii erau destina]i [i pentru alte cheltuieli de transport
[i promovare. |n trecut, cei de la ATRAG Ia[i au organizat [i alte proiecte \n
municipiu.
Pentru c` asocia]ia ATRAG nu a venit cu documene justificative, CJ a
cerut explica]ii. Cei de la ATRAG au demonstrat cheltuirea corect` a 2.847,15
lei din totalul sumei. Ulterior, forul jude]ean s-a adresat instan]ei pentru
recuperarea prejudiciului. „Conform art. 4 lit. d din acord, asocia]ia s-a obligat
s` furnizeze toate informa]iile necesare privind activit`]ile [i termenele de
desf`[urare a acestora Consiliului Jude]ean, înso]ite de un raport financiar
privind execu]ia bugetului alocat, pentru proiectul anterior men]ionat ce face
obiectul acordului. Documentele justificative urmau a fi prezentate pentru toate
cheltuielile din bugetul proiectului anterior men]ionat, iar pl`]ile trebuiau
efectuate ulterior semn`rii acordului [i înainte de finalul proiectului care face
obiectul acestuia.

Scandal uria[ pe banii CJ Ia[i
Magistra]ii de la Judec`toria Ia[i au ar`tat cum ONG-ul respectiv nu [i-a
\ndeplinit obliga]iile fa]` de Consiliul Jude]ean. „În urma verific`rii documentelor
de decont depuse de c`tre pârât`, reclamanta a constatat c` doar suma de
2.847,15 lei a fost folosit` în conformitate cu bugetul de cheltuieli care face
parte integrant` din Hot`rârea C.J. Ia[i nr. 430/2017, suma de 3.276,85 lei
fiind folosit` de asocia]ie f`r` respectarea acestuia, fiind depus la dosar un
tabel de calcul în acest sens. Constatând c` pârâta nu a respectat integral
obliga]iile pe care [i le-a asumat prin acordul încheiat cu reclamantul, cauzândui acestuia un prejudiciu în cuantum de 3.276,85 lei, instan]a va admite cererea
[i va obliga pârâta s` achite reclamantului suma, reprezentând diferen]a decont”,
se arat` \n decizia magistra]ilor de la Judec`toria Ia[i.

Cine reprezint` ATRAG Ia[i?
Proiectul din 2017 a fost asumat de Cristin Murafa, pre[edintele ATRAG la
vremea respectiv`, cel care a [i semat pentru buna desf`[urare a evenimentului
sprijinit de CJ Ia[i. |n prezent, asocia]ia este condus` de Alina Frecau]anpre[edinte [i Mirela P\ntea, vicepre[edintele ONG-ului. „Misiunea ATRAG const`
în crearea unor condi]ii favorabile dezvolt`rii individuale [i integr`rii tinerilor
români originari din Basarabia în spa]iul spiritual [i cultural românesc. Asocia]ia
Tinerilor Români din Afara Grani]elor este o asocia]ie apolitic`, non-profit, nonguvernamental` [i non-partizan`. Asocia]ia a fost întemeiat` în anul 2005, la
ini]iativa unui grup de tineri basarabeni ambi]io[i”, se arat` \n descrierea asocia]iei.
Cristian Murafa a sus]inut c` la mijloc a fost o ne\n]elegere. „Eu am vorbit
cu cei de la CJ Ia[i, dar nu m-au informat c` s-a ajuns \n instan]`. Noi am prins
\n buget diurna pentru actori, a fost \ns` o ne\n]elegere pentru c` am aflat c`
suma era neeligibil`. Este foarte ciudat c` nu am aflat de la ei despre asta, ci
din pres`. Eu din 2019 nu mai reprezint ATRAG, dar nu vreau s` r`mân` lucrurile
a[a”, a precizat Cristian Murafa, fostul pre[edinte al ATRAG Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Universitatea ıAlexandru Ioan Cuza‰ din
Ia[i, `n cel mai nou clasament
interna]ional academic
|n cel mai nou clasament interna]ional,
Times Higher Education World University
Rankings by Subject 2022, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i este
inclus` pe pozi]ii importante. Astfel, din
totalul de 870 de universit`]i din lume
incluse în acest clasament, din România
sunt: Academia de Studii Economice
Bucure[ti - pe locurile 401-500,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
(601<), respectiv Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (601<)

|n clasamentul interna]ional, Times Higher Education World
University Rankings by Subject 2022, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i este inclus` al`turi de doar câteva
institu]ii de \nv`]`mânt superior din România! |n acest top
interna]ional au fost incluse 870 de universit`]i din toat` lumea.
Aici, Academia de Studii Economice (ASE) Bucure[ti - pe locurile
401-500, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (601<), respectiv
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i (601<), Universitatea
„Babe[-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca (601<), Universitatea din
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ANUN}
Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie
în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2
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sudor electric;lacatuș mecanic;
CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:
- 10 clase şi curs de calificare/ absolvenţi de scoală
profesională de specialitate;
- apt medical și psihologic.

Bucure[ti (UB) (601<) [i Universitatea de Vest din (UVT) Timi[oara
(601<). Pe de alt` parte, la domeniul „Afaceri [i Economie”, trei
universit`]i române[ti fac parte din clasamentul pentru acest
domeniu, toate în ultimul sfert din totalul de 795 de institu]ii
interna]ionale incluse în ranking. Acestea sunt, în ordine alfabetic`
(dup` denumirea lor în englez`):
Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i (601<), Universitatea „Babe[Bolyai” din Cluj-Napoca (601<) [i ASE Bucharest (601<). La nivel
global, rankingul pentru acest domeniu este condus de Massachusetts
Institute of Technology, Stanford University [i University of
Cambridge.

UAIC este situat` pe locul 4 în România
[i pe locul 720 în lume, conform edi]iei
2021 a clasamentului interna]ional al
institu]iilor academice [i de cercetare
SCImago Institutions Rankings
De asemenea, Universitatea „Cuza” din Ia[i este situat` pe
locul 4 în România [i pe locul 720 în lume, conform edi]iei 2021
a clasamentului interna]ional al institu]iilor academice [i de
cercetare SCImago Institutions Rankings. Fa]` de edi]ia 2020,
UAIC înregistreaz` o urcare de 40 de locuri în ierarhia mondial`
[i 3 pozi]ii pe plan na]ional. În ceea ce prive[te clasificarea pe
domenii, „Cuza” se plaseaz`: {tiin]a mediului - locul 1 la nivel
na]ional [i locul 496 în lume; Arte [i [tiin]e umaniste - locul 2
la nivel na]ional [i locul 450 în lume; Economie, econometrie [i
finan]e - locul 2 la nivel na]ional [i locul 407 în lume; Business,
Management [i Contabilitate - locul 3 la nivel na]ional [i locul
624 în lume; {tiin]ele vie]ii [i ale p`mântului - locul 3 la nivel
na]ional [i locul 524 în lume; Farmacologie [i toxicologie - locul
3 la nivel na]ional [i locul 645 în lume.

În ceea ce prive[te cercetarea,
categoria de indicatori cu cea mai
mare pondere, UAIC ocup`
locul 3 în România [i 382 în lume
Indicatorii utiliza]i în elaborarea clasamentului SCImago
Institutions Rankings (SIR) sunt grupa]i în 3 categorii principale:
cercetarea (pondere de 50 la sut`), inovarea (pondere de 30 la
sut`) [i impact social (20 la sut`). În ceea ce prive[te cercetarea,
categoria de indicatori cu cea mai mare pondere, UAIC ocup`
locul 3 în România [i 382 în lume. SIR public` din 2009 un top
interna]ional al institu]iilor academice [i de cercetare. Este realizat

de SCImago Research Group, o organiza]ie de cercetare din
Spania ai c`rei membri fac parte din Consiliul Na]ional al Cercet`rii
din Spania, Universitatea din Granada, Universitatea Charles III
din Madrid, Universitatea din Alcalá, Universitatea Extremadura
[i alte institu]ii din Spania. Clasamentul face m`sur`tori referitoare
la rezultatele cercet`rii, colaborarea interna]ional`, impactul cercet`rii
[i num`rul de publica]ii. Indicatorii sunt diviza]i în grupe care
vizeaz` caracteristicile institu]iilor din punct de vedere [tiin]ific,
economic [i social.

Clasamentul SCImago Institutions
Rankings cuprinde 4.126 de institu]ii
academice din întreaga lume,
dintre care 31 din România
Pe de alt` parte, UAIC este [i între primele 500 de universit`]i
ale lumii în domeniul „Humanities, Society”, conform clasamentului
RankPro. Universitatea „Cuza” este pozi]ionat` în intervalul 401500 al clasamentului RankPro by subjects 2021, în domeniul
„Humanities, Society”. În urma unei invita]ii adresate de organiza]ia
ce realizeaz` clasamentul RankPro by subjects, UAIC s-a înscris
în anul 2020 cu domeniul „Business&Economics”, furnizând date
cumulate de la cele dou` facult`]i la care func]ioneaz` specializ`ri
în cadrul respectivului domeniu: Facultatea de Economie [i
Administrarea Afacerilor (FEAA) [i Facultatea de Drept. Clasamentul
RankPro este realizat de Consiliul Interna]ional al Oamenilor de
{tiin]` prin programul Global World Communicator - Education
and Science. Datele sunt colectate atât de la universit`]i, cât [i
din bazele na]ionale [i interna]ionale de date [i vizeaz` 3 dimensiuni
în ierarhizarea programelor: academic (50 la sut`), public ranking
(25 la sut`), alte clasamente interna]ionale în care institu]ia apare
[i BC-index (25 la sut`), transparen]` [i volumul de informa]ii
publice din pagina de Internet a UAIC. Universitatea „Cuza” din
Ia[i este una dintre cele 3 institu]ii de înv`]`mânt superior din
România prezente în edi]ia 2021 a clasamentului RankPro by
subjects, domeniul „Humanities, Society”.
Valentin HU}ANU

Criteriile de selecţie sunt:
- cunoştinţe specifice activităţii;
- abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
- identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
- disponibilitate pentru lucrul în echipă;
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
- experienţă în domeniu;
- alte aptitudini: acurateţe, îndemînare, operativitate;
motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV, actele de
stare civilă şi studii, certificat calificare şi cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str.
Silvestru nr.5 sau la telefon 0372-148608.
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Tân\r\ de 18 ani din Ia[i, abuzat\ `n tren de
un recidivist! Victima, luat\ cu japca `n miez
de noapte. Atacatorul, `n fa]a poli]i[tilor:
ıViolul e ceva normal‰
Un individ a fost pedepsit de
judec`tori, dup` ce a fost
acuzat c` a abuzat sexual o
tân`r` ie[eanc`. Astfel,
magistra]ii l-au condamnat pe
Miklos Kalanyos la 2 ani [i 6
luni de pu[c`rie, pentru
agresiune sexual`.
Anchetatorii spun c` agresorul
a t`b`rât pe victima care
dormea \ntr-un compartiment
al trenului Chi[in`u - Bucure[ti

O tân`r` \n vârst` de 18 ani, din Ia[i, a fost
abuzat` \n tren de un recidivist. Victima a fost
pip`it` peste tot de agresor, \n miez de noapte.
Recidivistul a s`rit din vehicul din mers, \nainte
de a ajunge \n gar`.
Astfel, un individ a fost pedepsit de judec`tori,
dup` ce a fost acuzat c` a abuzat sexual o tân`r`
ie[eanc`. Magistra]ii ploie[teni l-au condamnat
pe Miklos Kalanyos la 2 ani [i 6 luni de pu[c`rie,
pentru agresiune sexual`. „Instan]a ia act c`
persoana v`t`mat` nu s-a constituit parte civil`
în cauz`”, au ar`tat magistra]ii. Sentin]a este
definitiv`. Procesul lui Miklos Kalanyos (37 de
ani) a \nceput \n urm` cu câteva luni. Procurorii
l-au trimis \n judecat` sub acuza]ia de agresiune
sexual`.

Miklos Kalanyos, acuzat c` a
abuzat sexual o tân`r` din Ia[i
Trimiterea \n judecat` a venit dup` ce Miklos
Kalanyos a fost re]inut [i, mai apoi, arestat
preventiv de pe data de 8 octombrie 2020, pân`
pe 10 decembrie 2020. „Pe 8 octombrie 2020, în
jurul orei 3:50, în timp ce c`l`torea cu trenul
IR 401-2 pe ruta Chi[in`u - Bucure[ti Nord, dup`

ie[irea trenului dintr-o sta]ie, inculpatul (recidivist)
a p`truns în compartimentul în care se afla
persoana v`t`mat` [i a atins-o pe acesta cu mâna
în zona membrelor inferioare, a sânilor [i a
spatelui, f`r` consim]`mântul persoanei v`t`mate”,
au afirmat anchetatorii.
Potrivit acestora, \n noaptea respectiv`, tân`ra
de 18 ani din Ia[i se deplasa cu trenul IR 4012, în compartimentul 2 al vagonului 3, spre
municipiul Bucure[ti, pentru a se întâlni cu
prietenul ei, M.A.S. |n acela[i tren a urcat de
la Foc[ani [i recidivistul Miklos Kalanyos, care
voia s` ajung` la municipiul Ploie[ti. Mergând
prin tren, în jurul orei 3:50, individul a observat
c` tân`ra era singur` [i dormind întins` pe
canapeaua dintr-un compartiment al vagonului 3.

„Violul e ceva normal! Dac`
voiam, te agresam!”
Anchetatorii au ad`ugat c` individul a intrat
în compartiment, zgomotul produs de u[` trezindo din somn pe tân`ra din Ia[i. Individul a aprins
lumina [i a încercat s` intre \n vorb` cu victima,
întrebând-o câ]i ani are, unde locuie[te [i unde
merge. Fiindu-i team` de el, tân`ra i-a r`spuns
strict la aceste întreb`ri, pentru a evita o situa]ie
conflictual`. Miklos Kalanyos a insistat [i i-a spus
c` este frumoas`, c` are ochi frumo[i [i i-a cerut
s`-[i dea jos masca de protec]ie, pentru a o vedea
mai bine. De team` c` individul s-ar putea enerva,
ie[eanca [i-a dat jos masca de protec]ie. „Inculpatul
s-a a[ezat pe bancheta de lâng` persoana v`t`mat`
[i a început s` o ating` cu mâna pe piciorul
stâng. Fiind cuprins` de team` [i surprins` de
acest gest, persoana v`t`mat` nu a [tiut cum s`
reac]ioneze. Apoi, inculpatul a încercat s` o
îmbr`]i[eze, atingând-o cu mâna stâng` pe sâni
[i pe spate. În acest moment, persoana v`t`mat`
i-a cerut pe un ton ridicat s` înceteze s` o mai
ating`, iar inculpatul i-a cerut s` stea lini[tit`, c`

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

nu-i face nimic. Imediat dup` incident, pentru a
p`r`si vagonul, persoana v`t`mat` i-a spus
inculpatului c` merge la baie [i a ie[it pe culoar.
Primelor persoane pe care le-a v`zut le-a spus
c` a fost agresat`”, au subliniat oamenii legii.
Ace[tia au ad`ugat c` martorii au mers \n
compartiment [i au recuperat bagajul victimei,
f`r` a-l g`si pe agresor acolo. În scurt timp a
ap`rut [i [eful de tren, c`ruia victima i-a povestit
cele întâmplate. „Acesta l-a c`utat pe inculpat în
tren [i l-a g`sit închis în toaleta vagonului 3,
aducându-l unde se aflau persoana v`t`mat` [i
martorii. A urmat o discu]ie în contradictoriu,
inculpatul recunoscând în prezen]a celorlalte
persoane c` a atins-o pe persoana v`t`mat`,
jignind-o ulterior [i spunându-i c` violul este ceva
normal [i c`, dac` voia s` o agreseze, putea s`
o fac`”, au ad`ugat anchetatorii.

A s`rit din tren \nainte de a
ajunge \n gar`
La scurt timp, Miklos Kalanyos a p`r`sit
zona, spunând c` merge la toalet`, iar, dup` ce
[eful de tren a anun]at Poli]ia cu privire la
incident, individul a s`rit din tren înainte ca
acesta s` opreasc` în Gara Ploie[ti Sud. Individul
a r`mas în zona g`rii, iar, la ora 5:05, trenul a

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, email
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de

ajuns în gar`, poli]i[tii au luat leg`tura cu [eful
de tren [i au identificat victima. În jurul orei
5:40, poli]i[tii l-au g`sit pe suspect în zona
peronului 1, acesta revenind dup` ce s-a ascuns
o perioad`.
„Fiind întrebat cu privire la motivul prezen]ei
sale în sta]ia CF Ploie[ti Sud, inculpatul a relatat
c` a fost în municipiul Ploie[ti, unde a jucat la
aparate, f`r` a putea preciza locul, c` a ajuns
pe data de 7 octombrie 2020 în municipiul Ploie[ti
[i a dormit pe o banc`. Adus la Postul de Poli]ie,
inculpatul [i-a schimbat declara]ia ini]ial` [i a
recunoscut par]ial fapta, precizând c` i-a f`cut
avansuri unei domni[oare care c`l`torea cu acela[i
tren ca [i el, a mângâiat-o pe gambe [i a pip`ito în zona sânilor, deoarece aceasta nu a schi]at
nimic, l`sându-i de în]eles c` [i ea dore[te acest
lucru. Din cauz` c` aceasta a plecat din compartiment
[i [i-a l`sat bagajele, c` a luat leg`tura cu [eful
de tren [i cu alte persoane din vagon, care au
sunat la poli]ie, s-a speriat [i a coborât din tren
înainte s` opreasc` în gar`”, au \ncheiat oamenii
legii. Anchetatorii au constatat c` individul are
la activ mai multe condamn`ri pentru infrac]iuni
privind patrimoniul unei persoane, fiind liberat
pe data de 3 septembrie 2020 din executarea
unei pedepse de 1 an [i 4 luni de închisoare.
Ciprian NEDELCU

muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
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Doliu la Opera Român\ din Ia[i.
Prim-balerinul Ioan Baitanciuc
a decedat din cauza COVID-19
Prim-balerinul Ioan Baitanciuc a decedat
ieri din cauza COVID-19, la Spitalul de
Boli Infec]ioase din Ia[i. Familia a sperat
c` \[i va reveni, mai ales c` pl`mânii nu
erau afecta]i [i starea general` era una
bun`. Ie[eanul era o fire vesel` [i f`cea
glume chiar [i \n ultimele clipe ale vie]ii,
\[i aminte[te fina sa, Ana Fodoreanu
Prim-balerinul Ioan Baitanciuc a decedat la vârsta de 90 de
ani, familia din Ia[i primind vestea de la medicii Spitalului de
Boli Infec]ioase, ieri-diminea]`. „Am aflat azi-diminea]` (n.r.- ieri
14 octombrie 2021), la ora 5:00. S-a f`cut tot ce se putea. A stat
internat o s`pt`mân` \n Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i pentru
c` se infectase cu COVID-19. A stat cu masc` de oxigen, pl`mânii
au fost \n regul`, \ns` au cedat rinichii [i au ap`rut probleme
pe partea morfologic`. A fost tratat foarte bine la spital. Pe aceast`
cale mul]umim echipei medicale de acolo. El a crezut c` are
grip`, de aceea nu i-a dat prea mare aten]ie. Avea satura]ia bun`
\n urm` cu dou` zile [i chiar doctori]a a crezut c` \[i va reveni.
Un om minunat, glume]. Chiar pe ultima sut` de metri a putut
glumi. Ne spunea «S` [ti]i c` asistentele de aici nu sunt prea
gra]ioase». Cu pl`mânii \[i revenise, dar celelalte organe au cedat”,
spune Ana Fodoreanu, fina prim-balerinului Ioan Baitanciuc.

Ioan Baitanciuc [i-a \nceput cariera la
vârsta de 12 ani [i a ajuns
prim-balerin al Operei Na]ionale Ia[i
Reporterii „BZI” au fost la C`minul de Pensionari „Sfânta
Cuvioas` Parascheva” \n urm` cu câteva luni, unde au discutat cu
prim-balerinul [i i-au prezentat povestea. B`rbatul [i-a început cariera
la vârsta de 12 ani, pe maidanele din jude]ul Boto[ani, acolo unde
s-a n`scut [i a crescut. Debutul în carier` a fost la opera din Cluj,
acolo unde a înv`]at [i primele mi[c`ri. Desp`r]irea de familie a
fost cea mai grea, având în vedere c` era doar un adolescent când
[i-a luat via]a în piept [i a plecat singur într-un ora[ str`in. Apoi
a fost prim-balerin al Operei Na]ionale Române Ia[i, unde [i-a
început activitatea în anul 1956, dup` aproximativ 3 ani de balet
pe scena din Bucure[ti. Dorul de p`rin]i [i de fra]i l-a f`cut pe
Ioan Baitanciuc s` se întoarc` la Ia[i. Ioan Baitanciuc a fost prim-

balerin al Operei Na]ionale Române Ia[i, unde [i-a \nceput activitatea
\n anul 1956, dup` aproximativ 3 ani de balet pe scena din Bucure[ti.
Pe scena din Bucure[ti, prim-balerinul a avut numeroase roluri
importante. Acesta avea cel mai mare salariu, aproximativ 4.000 de
lei. Ie[eanul a avut o coleg` de scen` la care a ]inut extrem de
mult, dar aceasta a decedat dup` ce s-a \mboln`vit. Cei doi au
avut o rela]ie foarte apropiat`. Pe scen` zâmbeau [i dansau, iar \n
spatele cortinei curgeau râuri de lacrimi. Nata[a, partenara de
scen`, a decedat la vârsta de 40 de ani, iar balerinul Ioan Baitanciuc
a suferit mult timp. Cei doi mergeau peste tot \mpreun`. Au avut
spectacole peste tot prin ]ar`, dar [i \n str`in`tate. Acesta a fost
c`s`torit [i a avut doi copii, iar din nefericire unul dintre acesta
a decedat mult prea devreme din cauza unei boli extrem de grave.

|nmormântarea va fi sâmbat`, la ora 15:00,
la Cimitirul Eternitatea
Ana Fodoreanu, fina sa, spune c` a vrut s` o \nve]e [i pe
ea mi[c`rile de balerin`. „M` iubea foarte mult. El m-a botezat.
M-a dus [i pe mine la balet, ca s` devin balerin`, dar nu mi-a

pl`cut, nu am vrut s` m` fac balerin`. La ultimul lui spectacol
cred c` am fost \n 1990. S-a pensionat \n 1982 [i colabora cu
Opera ca maestru de balet. Eu eram mic`, nu prea am v`zut
multe spectacole cu el. Doar pe caset` sau la televizor. A fost
un om minunat. Era o fire sociabil`, \i pl`cea s` se plimbe. A
vrut s` stea la C`minul de b`trâni pentru c` \i pl`cea acolo, nu
pentru c` nu ar fi avut unde s` stea sau pentru c` nu dispunea
de bani. |i pl`cea Copoul, s` socializeze. Era un tip foarte pedant.
Mama a vrut s` \l duc` la casa din Lunca Cet`]uii, dar el a zis
c` nu merge la ]ar`, vrea s` stea la c`min. Venea \n weekend
pe la noi, st`tea dou` zile, ne petreceam timpul cu el [i apoi
pleca. Era obi[nuit cu tabieturile lui, a[a cum e orice om”, mai
spune Ana Fodoreanu. Trupul ne\nsufle]it al prim-balerinului este
depus la Capela Cimitirului. „Vom respecta toate m`surile de
siguran]` privind pandemia de COVID-19, dac` se cere certificatul
verde, câte persoane pot participa la \nmormântare”, mai spune
Ana Fodoreanu. |n edi]iile anterioare ale cotidianului „BZI” a fost
prezentat` povestea de dragoste a Doinei Popovici, o alt` beneficiar`
de la C`minul de Pensionari „Sfânta Cuvioas` Parascheva”.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare
societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economicofinanciar`, drept comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane; *
Management, contabilitate [i informatic` de gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Top 5 cele mai c\utate locuri
de munc\ de c\tre ie[eni, `n
luna septembrie 2021. Patronii
cu afaceri `n domeniile
construc]ii sau curierat
au nevoie de angaja]i
Ie[enii care [i-au c`utat un loc de munc`
\n luna septembrie 2021 au vrut s` se
angajeze \n domeniile construc]ii [i
curierat. Potrivit speciali[tilor din cadrul
AJOFM Ia[i, posturile de dulgher, fierar
betonist, curier sau agent de securitate
au fost cele mai c`utate \n luna
precedent`
Cele mai c`utate locuri de munc` de c`tre ie[eni \n luna
septembrie 2021 sunt cele oferite de angajatorii din domeniile
construc]ii [i curierat. Ie[enii au vrut s` se angajeze pe posturile
de dulgher [i fierar betonist sau de curier. Un num`r de 146 de
persoane au reu[it s` se angajeze ca dulgheri [i al]i 145, ca fierar
betonist. |n domeniul curieratului, care s-a dezvoltat datorit`
pandemiei COVID-19, s-au angajat 146 de ie[eni, \n luna septembrie
2021. Patronii din Ia[i au demarat recrut`rile pentru posturile de
curier \ncepând cu luna ianuarie a anului 2021. De asemenea,
postul de [ofer este la mare c`utare \n aceast` perioad`. S-au
angajat 29 de persoane care [i-au c`utat un loc de munc` \n luna
precedent`. Posturile de agent de securitate sunt „vânate” de
ie[eni. Patronii din Ia[i care angajeaz` pe acest post persoane
cu experien]` sau f`r` au zeci de anun]uri postate pe site-ul
AJOFM sau pe cele de recrutare personal. Un num`r de 50 de
ie[eni s-au angajat ca agent de securitate \n luna septembrie 2021.

Curier, fierar betonist sau agent de
securitate sunt cele mai c`utate
meserii \n luna septembrie 2021
Cele mai c`utate meserii în anul 2020, în Ia[i, au fost cele
din domeniile care s-au dezvoltat în plin` pandemie de COVID19, cum sunt construc]iile, livr`ri la domiciliu [i call-center. Potrivit
studiilor realizate de speciali[tii de pe pia]a muncii, aceste domenii
vor fi \n continuare c`utate de poten]ialii angaja]i, indiferent de
studii. Potrivit Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) Ia[i, \n aceast` perioad` sunt disponibile 800 de locuri

de munc` vacante, din diverse domenii de activitate, cele mai
multe fiind \n domeniul serviciilor [i \n construc]ii.

Patronii din Ia[i mai pot solicita
[omajul tehnic de la AJOFM
pân` la finalul anului 2021
Pia]a livr`rilor la domiciliu a explodat \n anul 2020 pe fondul
pandemiei COVID-19, astfel c` firmele de curierat au f`cut angaj`ri
masive sau au ap`rut altele noi care au avut nevoie de curieri
sau de [oferi. De altfel, domeniul HoReCa a fost printre primele
afectate de pandemia de COVID-19, patronii de restaurante fiind
nevoi]i s` se orienteze spre livr`rile la domiciliu pentru a rezista
pe pia]`. Au redus num`rul de angaja]i [i o parte dintre ace[tia
au fost trimi[i \n [omaj tehnic. Patronii din Ia[i care vor s` mai
ob]in` [omajul tehnic pân` la finalul anului 2021 mai pot depune
cererile la AJOFM. |n acest an au fost acordate subven]ii \n
valoare de 12 milioane de lei. Ajutoarele financiare se acord` \n
acelea[i condi]ii ca \n anul precedent.
Raluca COSTIN

Fermierii din Ia[i pot
accesa fonduri
europene pentru
achizi]ia de utilaje
moderne. Cererile se
depun `ncepând cu data
de 25 octombrie 2021
Fermierii din Ia[i vor putea depune cereri \n subm`sura
4.1 - Investi]ii în exploata]ii agricole - \ncepând cu data de
25 octombrie 2021.
Suma total` disponibil` pentru investi]ii, la nivel na]ional,
în cadrul acestei sesiuni de finan]are, este de 760 de milioane
de euro. Solicitan]ii eligibili pentru sprijinul acordat prin
subm`sura 4.1 sunt fermierii a c`ror exploata]ie se situeaz`
pe teritoriul României [i care desf`[oar` o activitate agricol`.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri
nerambursabile sunt detaliate în Ghidul Solicitantului, care a
fost publicat pe site-ul Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale (AFIR). Cuantumul sprijinului acordat porne[te de la
30 la sut` [i poate ajunge la maximum 90 la sut`, în func]ie
de dimensiunea economic` a exploata]iei, de tipul de beneficiar
[i de investi]iile ce urmeaz` a se realiza prin proiect. Sumele
sunt cuprinse \ntre 100.000 [i 400.000 de euro, \n func]ie de
complexitatea proiectului depus.
Detalii privind tipurile de investi]ii [i condi]iile specifice
acces`rii de fonduri europene pentru investi]ii în exploata]ii
agricole pot fi consultate gratuit pe www.afir.info, \n Ghidul
solicitantului [i anexele aferente acestuia, la sec]iunea „Investi]ii
PNDR”, pagina dedicat` subm`surii 4.1. Cererile de finan]are
se depun on-line, pe site-ul Agen]iei, la momentul lans`rii
sesiunii. Subm`sura 4.1 este unul dintre programele de care
ie[enii sunt interesa]i. Fermierii din Ia[i au investit numai \n
anul 2021 \n jur de 3 milioane de euro, fonduri europene, \n
utilaje agricole moderne. Cei care vor s` achizi]ioneze aceste
echipamente mai pot semna contractele de finan]are cu AFIR
pentru ob]inerea sumelor necesare.
O alt` subm`sur` care a fost lansat` \n luna august a
acestui an [i a prezentat interes pentru tinerii din Ia[i este
subm`sura 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri. Fondurile europene
acordate \n sesiunea de finan]are din Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020 au fost rapid epuizate.
Dac` termenul de \nscriere a dosarelor expira la data de 26
noiembrie 2021, suma a fost epuizat` la data de 8 octombrie
2021. Din Ia[i au fost depuse 28 de cereri de finan]are \n
valoare de 2 milioane de euro. Tinerii vor s` ob]in` \ntre
40.000 [i 70.000 de euro pentru a dezvolta afaceri de succes
\n mediul rural, respectiv sere cu legume, ferme zootehnice
sau apicole.
Raluca COSTIN

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Patronul restaurantului ıClub 20 Bamboo‰,
din Ia[i, a fost prins beat la volan! Marius
Crupenschi era aghesmuit `nc\ de la
primele orele ale dimine]ii. Poli]i[tii l-au
oprit când era `ntr-un autoturism Dacia
Un cunoscut afacerist din Ia[i
s-a ales cu o pedeaps` din
partea judec`torilor, dup` ce a
fost acuzat c` a urcat
„parfumat” la volanul unui
autoturism. Astfel, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Hârl`u
au admis acordul de
recunoa[tere a vinov`]iei
\ncheiat de procurori cu
Marius Florin Crupenschi,
patronul restaurantului „Club
20 Bamboo”, din Ia[i. Oamenii
legii au afirmat c`
administratorul de firm` a fost
prins b`ut la volan, pe o strad`
din jude]ul Ia[i
Un cunoscut om de afaceri din Ia[i a fost
prins b`ut la volan! B`rbatul a sc`pat de pu[c`rie,
dup` ce, la audieri, a recunoscut totul. Astfel,
patronul restaurantului „Club 20 Bamboo”, din
Ia[i, s-a ales cu o pedeaps` din partea judec`torilor,
dup` ce a fost acuzat c` a [ofat cu alcoolemie.
Recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Hârl`u au admis acordul de recunoa[tere a
vinov`]iei \ncheiat de procurori cu Marius Florin
Crupenschi. Ace[tia l-au condamnat pe afacerist
la 1 an de \nchisoare, dar cu amânarea aplic`rii
pedepsei, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de conducere
a unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor

substan]e.

Patronul restaurantului
„Club 20 Bamboo”, din Ia[i,
obligat de judec`tori
s` munceasc` gratis
Pe lâng` pedeapsa aplicat`, judec`torii l-au
mai obligat pe afaceristul Marius Florin Crupenschi
s` munceasc` \n folosul comunit`]ii.
„Pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta o munc` neremunerat` în
folosul comunit`]ii, în cadrul Consiliul Local Ia[i
- Direc]ia Juridic`, Sediul administrativ (depozitarea
[i distribuirea obiectelor, transportarea mobilierului,
a tehnicii de calcul, manevrarea consumabilelor
achizi]ionate la solicitarea serviciilor din cadrul
institu]iei, lucr`ri de între]inere [i cur`]enie în
spa]iile de lucru, ac]iuni de desz`pezire) sau al
Consiliul Local Ia[i - Serviciul Administrativ, cu
sectorul Sediu administrativ (depozitarea [i
distribuirea obiectelor, transportarea mobilierului,
a tehnicii de calcul, manevrarea consumabilelor
achizi]ionate, lucr`ri de între]inere [i cur`]enie
în spa]iile de lucru, ac]iuni de desz`pezire), pe
o perioad` de 40 de zile”, au afirmat magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Hârl`u. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

La audieri, omul de afaceri din
Ia[i a recunoscut totul
Procesul omului de afaceri ie[ean Marius
Florin Crupenschi a \nceput pe data de 1 septembrie

2021. Procurorii au trimis la instan]` acordul de
recunoa[tere a vinov`]iei \ncheiat cu patronul
restaurantului „Club 20 Bamboo”, din Ia[i, pentru
comiterea infrac]iunii de conducere a unui vehicul
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e.
Conform anchetatorilor, ie[eanul \n vârst` de 44
de ani, administrator al firmei Professional Restaurant
System SRL (care administreaz` restaurantul cu
specific chinezesc „Club 20 Bamboo”, din Ia[i),
a fost prins [ofând cu alcoolemie.
„Pe data de 30 octombrie 2020, la ora 8:07,
inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv
pe DJ 281, drum deschis circula]iei publice,
autoturismul marca Dacia, fiind sub influen]a
alcoolului, respectiv având o îmbiba]ie alcoolic`
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, în spe]`

de 1,06 grame la mie alcool pur în sânge, respectiv
0,91 grame la mie alcool pur în sânge, conform
buletinului de analiz` toxicologic` emis de IML
Ia[i”, au men]ionat oamenii legii. De altfel, la
audieri, afaceristul ie[ean a recunoscut comiterea
faptei, acesta solicitând s` fie \ncheiat un acord
de recunoa[tere a vinov`]iei. Pe de alt` parte,
contactat telefonic ieri, patronul restaurantului
„Club 20 Bamboo”, din Ia[i, a refuzat s` comenteze
pe marginea subiectului, sus]inând doar c` ar fi
consumat alcool cu o sear` \nainte de a fi tras
pe dreapta de un echipaj de Poli]ie. „Nu [tiu
dac` e necesar s` apar` a[a ceva... Eu nu sunt
o persoan` atât de cunoscut`...”, a spus afaceristul.
Ciprian NEDELCU

Dezvoltatorul imobiliar Dorin Tudose a[teapt\ buldozerele Prim\riei!
A construit propriul trotuar pe domeniul public din Copou! Totul, ca s\ fac\
loc bolizilor de lux Range Rover [i Lexus
Prim`ria Ia[i a confirmat ce a publicat „BZI”.
Dezvoltatorul Dorin Tudose a l`rgit ilegal
trotuarul din fa]a vilei din Copou, evaluat` la
700.000 de euro

Dorin Tudose a trântit o vil` \n cea mai
c`utat` zon` din Ia[i

Dorin Gheorghe Tudose, pe numele s`u complet, a fost \n
trecut directorul Raiffeisein Bank, filiala Ia[i. Dup` desp`r]irea de
Se strânge la]ul pentru dezvoltatorul imobiliar Dorin Tudose. Asta, banc`, s-a ales cu compensa]ii de aproape 1 milion de euro.
dup` ce \n 2020 a intervenit ilegal pe domeniul public aflat \n inventarul Ulterior, a \nceput s` \mprumute diverse persoane, de la judec`tori
Prim`riei Ia[i. |n vara anului 2020, Dorin Tudose a dat dovad` de la dezvoltatori imobiliari. {i proprietatea din Copou are o poveste,
exces de zel dup` ce a comandat mai multe lucr`ri \n perimetrul dup` ce a fost scoas` la licita]ie de executori. Pân` la urm`,
propriet`]ii de pe strada Prof. Philippide. Mai precis, afaceristul a l`rgit terenul [i casa de pe strada Philippide au ajuns \n proprietatea
trotuarul de la 1,5 metri la 2,16 metri, doar ca s` fac` loc bolizilor lui Dorin Tudose. |n 2019 a ob]inut autoriza]ia de construire dup`
de lux Range Rover [i Lexus. Reporterii „BZI” au descoperit c` ce a demolat vechea cas`. Finalizat` \n 2020, locuin]a individual`
afaceristul a asfaltat [i strada din fa]a propriet`]ii, de[i doar autoritatea are o suprafa]` util` de aproape 300 metri p`tra]i, pe o suprafa]`
public` poate comanda acest gen de lucr`ri. Contactat la un moment de teren de 420 metri p`tra]i. Vila are un regim de \n`l]ime P+1 perimetrul str`zilor Iancu Flondor [i Ion Nistor. |n 2020, ini]iativa
dat, Dorin Tudose a refuzat s` comenteze situa]ia. |ntre timp, au fost [i are o valoare estimat` de 700.000 euro, cu tot cu teren, \n apar]inea societ`]ii Kiaf Invest SRL, care anun]a un proiect de 21
sesiza]i [i reprezentan]ii Prim`riei Ia[i, care au confirmat situa]ia condi]iile \n care nu este cunoscut` calitatea finisajelor. De de blocuri de locuin]e colective cu dou` etaje, pe o suprafa]` de
semnalat` de „BZI”. Trotuarul nu trebuie s` aib` o l`]ime mai mai proiectarea casei s-a ocupat arhitectul Gelu Gop[a. La etajul cl`dirii 21.000 de metri p`tra]i. |n societate ap`reau ca asocia]i Larisa
mare de 1,5 metri, conform Hot`rârii de Consiliu Local num`rul au fost amenajate 3 dormitoare, \n timp ce la parter au fost Iacob [i Cristina Raluca Tudose. Prima este cumnata lui Dorin
212/2018 privind inventarierea domeniului public. Mai mult, [i strada amenajate un living [i o buc`t`rie spa]ioas`. |n edi]iile trecute ale Tudose, \n timp ce a doua este so]ia afaceristului. De fapt, tot
a devenit mai strâmt`. Dou` ma[ini nu pot trece una pe lâng` alta. „BZI” a fost publicat` informa]ia conform c`reia transportatorul b`rbatul era \n spatele afacerii. Acum, prin intermediul altor
interpu[i, a fost prezentat` alt` variant` a proiectului, mai redus`.
Acum, datele au fost redirec]ionate c`tre Poli]ia Local` - Serviciul Constantin Dinte vinde vila cu 620.000 de euro.
Asta \nseamn` 14 blocuri cu 200 de apartamente. Proiectul este
Control Urbanism. „Recent am primit informa]iile de la Prim`ria Ia[i.
contestat pentru c` strada Iancu Flondor este foarte \ngust`, iar
Urmeaz` s` se fac` verific`ri \n teren cu reprezentan]ii GIS - Cadastru,
Dezvoltatorul Dorin Tudose se afl` \n
apari]ia unui nou ansamblu reziden]ial ar sufoca zona. De fapt,
care se vor ocupa de m`sur`tori”, a precizat Daniel Peltea, [ef Serviciu
spatele afacerii din Cimitirul Evreiesc
miza lui Dorin Tudose este s` vând` terenul cu 2,5 milioane de
Control Urbanism. Dup` notificarea proprietarului, acesta are obliga]ia
|n ultima vreme, Dorin Tudose trage tare s` edifice un cartier euro.
s` readuc` domeniul public la forma ini]ial`. |n caz contrar, municipalitatea
Ciprian BOARU
de locuin]e colective \n zona Viticultori - Cimitirul Evreiesc, \n
va demola construc]ia pe cheltuiala lui Dorin Tudose.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Imagini `n exclusivitate din casa unei
personalit\]i ie[ene, cunoscut\ `n toat\
România! Printre obiectele de mare valoare,
familia de]ine [i o tapiserie brodat\ primit\ `n
dar de la Regina Maria
Imagini de colec]ie cu obiecte intime [i foarte valoroase din
casa de la Ia[i a unui mare român care este o celebritate
recunoscut` inclusiv \n afara ]`rii. Faimosul conac al acestuia a
avut parte de o transformare spectaculoas`. Este vorba de
conacul de la Mirce[ti, unde a tr`it marele bard al literaturii,
poeziei [i culturii na]ionale, Vasile Alecsandri
|n casa celebr` din România [i aflat` la Ia[i,
fost conac [i unde a locuit o mare personalitate
a ]`rii, scriitorul Vasile Alecsandri, au avut loc
transform`ri majore! Anul acesta, dup` mai bine
de un deceniu, administratorul a g`sit o solu]ie
mult a[teptat` pentru un monument istoric uria[
al Ia[ului. Disputele din ultimii ani dintre autorit`]ile
jude]ene [i Academia Român` au f`cut ca imobilul
marelui scriitor s` fie aproape abandonat. „Din
luna iunie a acestui an (2020), noi, ca Muzeu
Na]ional al Literaturii Române, am demarat lucr`ri
de reabilitare, restaurare \n baza tuturor avizelor.
Totul a fost schimbat radical fa]` de ceea ce sa \ntâmplat \n anii anteriori”, preciza, la mijlocul
acestui an, scriitorul Lucian Dan Teodorovici,
managerul Muzeului Na]ional al Literaturii Române
(MNLR) Ia[i. Acum, lucr`rile au fost finalizate,
iar locul a fost salvat de la dispari]ie. |n primplan se afl`: tapiseria brodat` primit` de acesta
cadou de la Regina Maria, monograma lui Alecsandri
sau patul acestuia. Toate acestea au o valoare
inestimabil` .

|n prezent, cl`direa unde
func]ioneaz` Muzeul Memorial
„Vasile Alecsandri” este
gestionat de Muzeul Na]ional
al Literaturii Române Ia[i
|n prezent, cl`direa unde func]ioneaz` Muzeul
Memorial „Vasile Alecsandri” este gestionat de
Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i. O
expozi]ie memorial` este amenajat` \n casa \n

care a locuit scriitorul Vasile Alecsandri \n perioada
1861-1890. |n anul 1885, „bardul din Mirce[ti” a
donat Academiei Române casa cu bunurile sale,
inclusiv biblioteca [i unele manuscrise. |n anul
1914, Academia Român` a intrat \n posesia casei
[i a numit un custode pentru tot inventarul. Casa
s-a aflat \n custodia Academiei Române pân` \n
anul 1944, fiind permis accesul publicului vizitator.
Ca urmare a luptelor purtate \n apropiere, \n Cel
De-al Doilea R`zboi Mondial, conacul [i exponatele
au suferit o serie de daune [i, dup` \ncheierea
repara]iilor, conacul a fost deschis ca muzeu
memorial la data de 9 iunie 1957. Exponatele au
fost reorganizate \n anul 1987, apoi, \n perioada
1991-1993, s-au efectuat lucr`ri de restaurare. La
finalizarea acestora, casa memorial` a fost redeschis`
publicului vizitator la 19 septembrie 1993”, se
ar`ta \n eviden]ele Ministerului Culturii din anul
2018.

Conacul familiei Alecsandri a
fost construit între anii 18611867 dup` propriile planuri ale
poetului Vasile Alecsandri [i
sub atenta supraveghere a
Paulinei Alecsandri (18401921), so]ia poetului,
în satul Mirce[ti
Casa memorial` „Vasile Alecsandri” de la
Mirce[ti este un muzeu memorial înfiin]at în casa
în care a locuit scriitorul Vasile Alecsandri (1821-

1890) în satul Mirce[ti din jude]ul Ia[i. Conacul
familiei Alecsandri a fost construit între anii 18611867 dup` propriile planuri ale poetului Vasile
Alecsandri [i sub atenta supraveghere a Paulinei
Alecsandri (1840-1921), so]ia poetului. Casa se
afl` într-un parc cu stejari [i nuci seculari, planta]i
de poet, precum [i lilieci. La o distan]` de câteva
sute de metri, Alecsandri a vrut s` construiasc`
ini]ial o {coal` de Fete. În aceast` cas` modest`
a locuit poetul între anii 1866-1890, compunând
o parte a operei sale literare. Aici au fost g`zdui]i
prietenii poetului afla]i în vizit` la Mirce[ti, mari
personalit`]i politice ori literare ca: Ion Ghica,
Costache Negri, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol
sau Eudoxiu Hurmuzachi, compozitorul maghiar
Franz Liszt - care a concertat la Mirce[ti, în drum
spre Rusia sau rapsodul Barbu L`utaru. Prin
testamentul s`u din 21 septembrie 1886, poetul
Vasile Alecsandri a l`sat so]iei sale, Paulina, casa
[i mo[ia sa din comuna Mirce[ti. În anul 1914,
v`duva poetului [i-a l`sat întreaga avere nepoatelor
sale, Elena [i Margareta Catargi, printr-un act de
vânzare-cump`rare autentificat de Judec`toria

Ocolului Rural Mirce[ti, acestora revenindu-le
obliga]ia ca în termen de 2 luni s` doneze averea
liber` [i monumentul de orice sarcini Academiei
Române.

Cine a fost marele
Vasile Alecsandri
Poet, prozator [i dramaturg, Vasile Alecsandri
(n`scut \n iulie 1821, Bac`u [i decedat pe 22
august 1890, Mirce[ti, jude]ul Ia[i) provine dintro familie boiereasc`. A studiat în casa p`rinteasc`
cu c`lug`rul maramure[ean Gherman Vida [i la
pensionul francez al lui Cu[nim, apoi, între 1834
[i 1839, la Paris, unde se consacr` mai ales
literaturii, dup` câteva încerc`ri nereu[ite în
domeniul medicinei, în cel juridic [i cel ingineresc.
Dup` înapoierea în Moldova, particip` la toate
ini]iativele colegilor s`i de genera]ie: director al
Teatrului din Ia[i împreun` cu C. Negruzzi si M.
Kog`lniceanu. Acesta a luat parte [i la mi[carea
revolu]ionar` de la 1848 din Moldova.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

O gravid\ COVID-19 a stârnit curiozitatea medicilor de la Maternitatea
ıElena Doamna‰ din Ia[i. Este al doilea caz de acest gen pe care `l `ntâlnesc
doctorii de la debutul pandemiei. Femeia se zbate acum `ntre via]\ [i moarte
Caz rar la Maternitatea „Elena
Doamna” din Ia[i! Medicii de acolo
au de a face din nou cu o
afec]iune rar` \ntâlnit` \n cazul
gravidelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2, primul caz fiind \n
perioada valului 3. O femeie de 41
de ani a ajuns \n stare foare grav`,
cu lichid la pl`mâni [i în cavitatea
abdominal`. Aceasta este
internat` \n sec]ia ATI a
maternit`]ii
O mam` \n vârst` de 41 de ani, infectat` cu
virusul SARS-CoV-2, a ajuns \n stare grav` la
Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i la câteva
ore dup` ce a n`scut.
Medicii din Ia[i se confrunt` pentru a doua
oar` cu un caz atât de grav, \n care pacienta
gravid`, infectat` cu SARS-CoV-2, dezvolt`
afec]iuni rare. Aceasta prezint`, pe lâng` infec]ia
COVID-19, [i inflamarea pleural` (lichid la

pl`mâni) [i acumulare de lichide în cavitatea
Medicul R`zvan Socolov: „Una
abdominal`.
dintre paciente este cu moralul
„O pacient` \n vârst` de 41 de ani de la
la p`mânt [i cere s` moar`,
One[ti a n`scut natural. Na[terea a decurs bine,
chiar dac` starea de s`n`tate
numai c` a dezvoltat pleurezie [i ascit`, deci
s-a \mbun`t`]it”
lichid la pl`mâni [i \n burt`. Aceasta este o
Ieri, la Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i
complica]ie mai rar` a Covid-ului, dar ne-am mai
confruntat cu un caz asem`n`tor \n valul 3 al erau internate trei paciente \n sec]ia de Anestezie
pandemiei, care, din fericire, a ie[it cu bine, dar [i Terapie Intensiv`, printre care [i o m`mic`
pân` la urm` a trebuit dus la Spitalul «Sfântul care a stat timp de 10 zile intubat`, iar acum
Spiridon», adic` a stat foarte mult \n ATI. |n starea ei de s`n`tate d` semne s` se \mbun`t`]easc`.
prezent, pacienta din One[ti se afl` internat` \n Medicii au precizat c` pacienta este bine din
sec]ia ATI a Maternit`]ii «Elena Doamna», Ia[i. punct de vedere medical, \ns` moralul este la
Am vorbit cu medicul de la Terapie Intensiv` s` p`mânt. Aceasta \[i dore[te s` moar`, iar cadrele
\ncerc`m s` facem un consult [i la Pneumo, medicale se gândesc s` aduc` un membru al
pentru c`, pe lâng` pl`mânii care sunt afecta]i familiei la ea, pentru a o ajuta, chiar dac` acest
din cauza covidului, mai are [i pleurezie, deci lucru nu prea este permis [i mai ales \n condi]iile
este [i mai greu s` respire”, a declarat prof. dr. pandemice.
„Avem \n total trei paciente infectate COVIDR`zvan Socolov, [ef de sec]ie Obstetric` [i
Ginecologie la Maternitatea „Elena Doamna” din 19, care sunt internate \n Sec]ia de Anestezie [i
Terapie Intensiv`. Una dintre acestea a fost
Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

intubat` timp de 10 zile, dar acum este detubat`.
A fost o sarcin` \n care copilul s-a extras la 33
de s`pt`mâni, din cauz` c` a ajuns \n stare grav`
[i a trebuit intubat`. |n momentul \n care se
intubeaz`, facem cezarian` ca s` scoatem copilul.
Pacienta a fost detubat`, teoretic evolueaz` bine,
\ns` emo]ional este mai instabil`. {i din aceast`
cauz` ne gândeam, pentru c` de obicei nu l`sam
rudele s` intre la pacien]i, ne gândeam acum
dac` nu ar fi bine s` vin` cineva la ea, pentru
c` realmente, moral este la p`mânt. Cere s`
moar`, chiar dac` \n acest moment este bine din
punct de vedere a s`n`t`]ii”, a ad`ugat prof. dr.
R`zvan Socolov, [ef de sec]ie Obstetric` [i
Ginecologie la Maternitatea „Elena Doamna” din
Ia[i. |n edi]iile anterioare a fost prezentat cazul
unei paciente care a n`scut la maternitatea „Elena
Doamna” din Ia[i cel de-al [aselea copil prin
cezarian`. Aceasta [i-a pus via]a \n mare pericol,
astfel de cazuri fiind foarte rare.
Andreea P~DURESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând apartament \n zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Pre]
60000. Rela]ii la telefon:
0772026329.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.

cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
CARTIER VI{OIANU Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
APARTAMENTE DE LUX.
gresie, faian]`, parchet, CT
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu proprie. Pre]uri de la 1300
apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

|NCHIRIERI
|nchiriez camer` decomandat`
cu acces la buc`t`rie, frigider,
ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
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MIC A PUB LIC ITATE
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe

lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

LOCURI DE MUNCå
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
AUTOBASCULANTE 8x4;
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
CONDUCåTOR AUTO
\n fa]` cu magazinul Carrefour PENTRU AUTOCAMION;
Felicia), angajeaz` persoane cu
MECANIC DESERVENT
experien]` [i pensionari la limita
REPARTIZATOR ASFALT;
de vârsta \n meseriile /
MECANIC DESERVENT
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.

agricole, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.

Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.

Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL.
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent de vânz`ri, studii medii,
absolvent dupa 2013 sau [omer,
IACOB’S HOLDING SRL. Rela]ii
la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com,SAT
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.15.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta, SES
MEDIA FOOD SRL, Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist informatii, studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL,
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Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.
Asistent medical generalist, studii
de specialitate, experienta 3 ani,
CMI DR.GRIGORAS SIMONA,
Rela]ii la: 0745374186;
mihaelacucorada@yahoo.com,
Str.T.Vladimirescu Nr.11, Bl.P12,
Sc.B, Ap.3.
Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30.
Buc`tar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL. Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda.
Buc`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, SES MEDIA FOOD
SRL, Rela]ii la: 0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
C`lc`toreas` lenjerie, [coal`
general`, f`r` experien]`
precizat`, CURATATORIA
OMNICLEAN SRL, Rela]ii la:
0731334050;
irinafilipescu2005@yahoo.com,
STR.GEORGE ENESCU NR.5B.
Camerista de hotel, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL, Rela]ii la:
0731344110, STR.GRIGORE
URECHEA NR.27.
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL. Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi.
Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.MIROSLAVA,
SAT HORPAZ, STR.NOUA
NR.63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759,
Sos.Nicolina.

Casier, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat`, THE JOP
SRL. Rela]ii la: 0757588096,
LUNCA CETATUII, BL.13,SC.A,
AP.42, JUD. IASI.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Conduc`tor auto transport rutier
de marfuri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, II
URSACHE PETRU. Rela]ii la:
0746168181;
ursvolvo@yahoo.com,
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS.PRINCIPALA NR.612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confec]ioner, 1 an experien]`,
studii medii, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Confectioner prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL,.Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studi medii, fara
experienta precizata. PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.

Curier, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
Botosani.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Decorator interioare, studii medii
calificare, f`r` experien]`
precizat`, BSR ESTATE SRL.
Rela]ii la: 0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str.Piata Unirii, nr. 9-11.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,
STR.FANTANILOR NR.37,
BL.37, BL.B2.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA.
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator linii electrice
aeriene, studii medii, fara
experien]`, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL.
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru Timi[oara,
restaurant Fenice Palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
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Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL. Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A.
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Inginer CCIA, studii superioare,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,

franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`
avansat, proiectare [i realizarea
circuitelor imprimate, altium
designer, microcontrolere, PREH
ROMANIA SRL, 0372319856;
tudosa.alina@preh.ro;
iasi@preh.ro, Brasov.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Inginer tricotaje, confec]ii, 1 an
experien]`, studii superioare,
engleza nivel mediu, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, Ia[i, calea Chi[in`ului,
nr.57.

Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.

Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL.
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.

Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL. Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939.

Ingrijitor spatii hoteliere, studi
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.

L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.

Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, VEROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro, CALEA
CHISINAULUI NR.33.

Lucr`tor \n buc`t`rie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
BSR ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, Str. Piata Unirii, nr.1.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str. Piata Unirii, nr.9-11.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Instalator frigotehnist, [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, ANDIULIS SRL. Rela]ii
la: 0762210108
office.andiulis@gmail.com,
Bd.Regele Ferdinand I, NR.33A,
cladirea ELSACO.
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL.Rela]ii
la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
Lacatus mecanic, fara studii si
CLEAR SRL. Rela]ii la:
experienta precizate, SPIROCA
0722346878;
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Nr.4-6.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL. Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5.
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL. Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Ia[i.
Lucr`tor buc`t`rie, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, MAGIC PIZZA LAND
SRL. Rela]ii la: 0722204429,
STR.MITROPOLIT IOSIF NR.6.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizate, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Lucrator comercial, studii medii,
experien]` 6 luni, AMERICAN
GRAND SHOP SRL. Rela]ii la:
0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDUL CHIMIEI NR.2 BIS.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Manger energetic, studii
superioare, experien]` 3 ani,
atestat ANRE, TERMO-SERVICE
SA.Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manager financiar, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, II URSACHE PETRU.
Rela]ii la: 0746168181;
ursvolvo@yahoo.com, Str.
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
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SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA.
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL. Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, COVO
SOLUTION SRL. Rela]ii la:
0755686871;
covosolutions@gmail.com, BDUL SOCOLA NR.134.
Muncitor necalificat, studii
generale, experien]`, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
R & R SRL. Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i

experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL.Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

MEDIU

SE supune evalu`rii impactului
asupra mediului, NU SE supune
evalu`rii adecvate [i NU SE
supune evalu`rii impactului
asupra corpurilor de ap`. 1.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din str. Calea Chi[in`ului nr.
43, mun. Ia[i, în zilele de luni – joi
între orele 8:00 – 14:00 precum
[i la urm`toarea adres` de
internet: apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i. 2. Publicul interesat
poate depune propuneri în ceea
ce prive[te con]inutul raportului
privind impactul asupra mediului
la sediul APM Ia[i în termen de
10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.
SC GEMITE RO SRL anun]`
depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu
pentru activit`]ile: CAEN 2364
(rev. 1: 2664) Fabricarea
mortarului; CAEN 2363 (rev. 1:
2663) Fabricareabetonului; CAEN
2352 (rev. 1: 2652, 2653)
Fabricareavarului[iipsosului;
CAEN 5210 (rev. 1: 6312)
Depozit`ri, desf`[urate la punctul
de lucru din Sat Horle[ti, comuna
Rediu.Documenta]ia tehnic`
poate fi consultat` la sediul
titularului din Sat Horle[ti, com.
Rediu, jude]ul Ia[i, sau la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului din mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul acesteia se vor
transmite la sediul APM Ia[i.
SC JUZ CONSTRUCTSRL
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul„Construire imobil
locuin]e colective pe teren
proprietate- conform PUZ
aprobat cu HCL nr.
409/31.10.2019”propus a fi
amplasat în municipiul Ia[i, Zona
Copou (T27),NC/CF nr. 169463,
169464, jude]ul Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i,
Calea Chi[inaului nr. 43, jude]ul
Ia[i [i la sediul SC JUZ
CONSTRUCT SRL din municipiul
Ia[i, Strada Albine], nr. 47,
jude]ul Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 8-16:30 [i vineri, orele
8-14. Observatiile publicului se
primesc zilnic la APM Ia[i.

POMÂRLEANU VASILE
DUMITRU anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre
CONCURSURI
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
(APM) Ia[i în cadrul procedurii de
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean
evaluare a impactului asupra
Ia[i, cu sediul în municipiul Ia[i,
mediuluipentru proiectul
str. Mihai Cost`chescu, nr. 2,
„CONSTRUIRE LOCUINTE
organizeaz` concurs / examen,
COLECTIVE PE TEREN
prin recrutare din surs` extern`,
PROPRIETATE – CONFORM
pentru ocuparea a 8 (opt) posturi
PUZ APROBAT CU HCL. NR.
de personal contractual,
280/29.08.2006”, propus a fi
respectiv: - 2 posturi de referent
amplasat în mun. Ia[i, Jude]ul
la Serviciul Cazier Judiciar,
Ia[i, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.
Statistic` [i Eviden]` Operativ`; FN, nr. cad. 168793: proiectul
1 post de referent la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

compartimentul secretariat,
documente clasificate [i arhiv`
din cadrul Serviciului Cabinet; - 1
post referent compartimentul
secretariat, documente clasificate
[i arhiv` din cadrul Biroul
Drumuri Na]ionale [i Europene; 1 post referent compartimentul
secretariat, documente clasificate
[i arhiv` la Sec]ia 4 Poli]ie din
cadrul Poli]ie Municipiului Ia[i; - 2
posturi de muncitor calificat
I(unul de mecanic auto [i unul de
electrician) la Biroul Tehnic; - 1
post de Operator controlor date I
la Serviciul Rutier. În vederea
particip`rii la concurs/examen,
candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` cumulativ condi]ii
generale prev`zute de la art. 3
din H.G. nr. 286/2011 cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare precum [i urm`toarele
condi]ii specifice: Pentru func]iile
de referent de la Serviciul Cazier
Judiciar, Statistic` [i Eviden]`
Operativ`: a) s` fie absolven]i de
liceu cu diplom` de bacalaureat;
b) pentru cei care au absolvit
liceul în profile diferite decât cel
de matematic`-informatic` s`
de]in` diplom`/certificat / atestat
de operator calculator/ utilizator
programe Microsoft Office sau
permis E.C.D.L. c) s` fie apt
medical [i psihologic; Pentru
func]iile de referent de la
compartimentele de secretariat,
documente clasificate [i arhiv`:
a) s` fie absolven]i de liceu cu
diplom` de bacalaureat; b) s` fie
apt medical [i psihologic; Pentru
func]ia de operator controlor
date I: a) s` fie absolven]i de
liceu cu diplom` de bacalaureat;
b) pentru cei care au absolvit
liceul în profile diferite decât cel
de matematic`-informatic` s`
de]in` diplom`/certificat / atestat
de operator calculator/ utilizator
programe Microsoft Office sau
permis E.C.D.L. c) s` fie apt
medical [i psihologic; Pentru
func]iile de muncitor calificat
I(mecanic auto [i electrician): a)
s` fie absolven]i de minim 8
clase; b) s` de]in` curs de
calificare în domeniul mecanica,
calificarea mecanic auto sau
scoal` profesional` în domeniul
mecanic`, calificarea, mecanic
auto sau studii liceale în
domeniul mecanica, calificarea
mecanic auto – pentru postul de
mecanic auto; c) s` de]in` curs
de calificare în domeniul
mecanic/electrician
auto/electromecanic, calificarea
mecanic/electrician
auto/electromecanic sau scoal`
profesional` în domeniul
mecanic/electrician auto /
electromecanic, calificarea
mecanic / electrician auto /
electromecanic sau studii liceale
în domeniul mecanic / electrician
auto / electromecanic, calificarea
mecanic / electrician auto /
electromecanic – pentru postul
de electrician. d ) s` fie apt
medical [i psihologic; Înscrierile
la concurs se vor desf`[ura în
perioada 18.10- 29.10.2021 la
sediul institu]iei cu depunerea
tuturor documentelor care
constituie dosarul de candidat,
cu excep]ia fi[ei de aptitudini în
munc` care se va putea depune
pân` la data de 29.11.2021
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Concursul/examenul se va
desf`[ura la sediul institu]iei [i va
consta în sus]inerea urm`toarelor
probe: Pentru func]iile de referent
de la Serviciul Cazier Judiciar,
Statistic` [i Eviden]` Operativ`,
referent de la compartimentele
secretariat, documente clasificate
[i arhiv` [i pentru func]ia de
operator controlor date I: 1.
Selec]ia dosarelor – ziua de
03.12.2021. 2. Proba scris` - în
perioada 10-11.12.2021, ora
12:00; 3. Interviu - 17.12.2021,
începând cu ora 11:00. Pentru
func]iile de muncitor calificat
I(mecanic auto [i electrician): 1.
Selec]ia dosarelor - în perioada
03.12.2021. 2. Proba practic` în perioada 10-11.12.2021, ora
12:00. 3. Interviu - 17.12.2021,
începând cu ora 11:00. În func]ie
de num`rul de candida]i înscri[i,
pot interveni modific`ri in ceea ce
prive[te intervalul orar de
desf`[urare a probelor, care vor
fi anun]ate candida]ilor în timp
util, odat` cu afi[area rezultatelor
la fiecare prob` a concursului.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i, de luni
pân` vineri între orele 10:0013:00 la nr. de telefon
0232/3020114 [i 0232/302190
sau pe site-ul
www.is.politiaromana.ro la
sec]iunea Carier` – Posturi
scoase la concurs. {EFUL
INSPECTORATULUI, Comisar [ef
de poli]ie, GÎTLAN COSTEL.

CONDOLEAN}E

U

SERVICIUL DE
AMBULANTA JUDETEAN
IASI îsi exprima profundul
regret pentru trecerea în nefiinta
a domunului ambulantier Anghel
Gabriel si transmite sincere
condoleante familiei îndurerate.
Dumnezeu sa il odihneasca in
pace!

U

Comunitatea academic` a
Universit`]ii Apollonia din
Ia[i a luat act, cu
stupoare, de decesul celui care a
fost Prof. univ. dr. Costel Ostin
Mungiu, personalitate marcant` a
medicinii ie[ene [i române[ti,
cadru didactic de elit` [i
cercet`tor înn`scut. Regret`m
dispari]ia acestuia [i transmitem
condolean]e familiei, tuturor celor
dragi, care l-au cunoscut [i
pre]uit. Universitatea Apollonia
din Ia[i

U

Prof. univ. dr. Vasile Burlui
î[i exprim` surprinderea [i
regretul în leg`tur` cu
pierderea celui care a fost Prof.
univ. dr. Costel Ostin Mungiu,
dasc`l de excep]ie, pre]uit de
genera]ii de medici care i-au fost
studen]i, fire deschis` [i
prietenoas` [i excelent
coordonator a unor institu]ii
[tiin]ifice [i de înv`]`mânt, pe
care, el însu[i, le-a imaginat [i
realizat. Transmitem familiei [i
tuturor celor care l-au cunoscut,
condolean]e, iar pentru el, un
gând pios! Prof. univ. dr. Vasile
Burlui
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Expozi]ia ıMinerale [i asocia]ii de minerale
din România‰, la Palatul Culturii din Ia[i
Inedit` [i atractiv` expozi]ie, la Palatul
Culturii din Ia[i! Muzeul {tiin]ei [i Tehnicii
„{tefan Procopiu” organizeaz`, pân` pe
15 noiembrie 2021, evenimentul intitulat
„Minerale [i asocia]ii de minerale din
România”. Acest proiect expozi]ional
prezint` publicului o sut` dou`zeci [i
dou` de minerale [i asocia]ii de minerale
emblematice spa]iului mineralogic
românesc care se disting prin forme,
m`rimi, asocieri nemaiîntâlnite în lume

Muzeul {tiin]ei [i Tehnicii „{tefan Procopiu” din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i invit`
publicul s` viziteze, pân` pe 15 noiembrie 2021, expozi]ia „Minerale
[i asocia]ii de minerale din România”. Rod al colabor`rii mai
multor institu]ii de prestigiu de profil geologic din ]ar` (Muzeul
Jude]ean de Mineralogie «Victor Gorduza» Baia Mare, Academia
Român` - Sec]ia de {tiin]e Geonomice; Universitatea din Bucure[ti
- Facultatea de Geologie [i Geofizic`; Universitatea „Babe[-Bolyai”
Cluj-Napoca - Facultatea de Biologie [i Geologie, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) Ia[i - Facultatea de Geografie [i
Geologie, (Institutul Geologic al României - Muzeul Na]ional de
Geologie Bucure[ti). Expozi]ia na]ional` itinerant` face parte din
proiectul cultural „Minerale române[ti - contributor la patrimoniul
cultural european”, realizat cu sprijinul Administra]iei Fondului
Cultural Na]ional (AFCN).

Acest proiect expozi]ional prezint`
publicului 122 de minerale [i
asocia]ii de minerale emblematice
Acest proiect expozi]ional prezint` publicului 122 de minerale
[i asocia]ii de minerale emblematice spa]iului mineralogic românesc
care se disting prin forme, m`rimi, asocieri nemaiîntâlnite în lume.
Un loc important îl ocup` mineralele descoperite pentru prima
dat` în România care exemplific` [i promoveaz` zestrea mineralogic`

a spa]iului românesc, cu accent pe contribu]ia adus` de România
\n dezvoltarea patrimoniului mineralogic universal. Expozi]ia
„Minerale [i asocia]ii de minerale din România” va putea fi vizitat`,
cu respectarea normelor impuse în contextul pandemiei, pân` la
15 noiembrie 2021, în spa]iul Muzeului {tiin]ei [i Tehnicii „{tefan
Procopiu”, de mar]i pân` duminic`, în intervalul orar 10:00-17:00
(ora 16:30, ultimul bilet).

„Piese de excep]ie din colec]iile
Muzeului de Istorie a Moldovei”,
la Palatul Culturii din Ia[i
De asemenea, CMNM Ia[i continu` seria micro-expozi]iilor
„Piese de excep]ie din colec]iile Muzeului de Istorie a Moldovei”,
prezentând vizitatorilor, pân` pe 19 decembrie 2021, la Palatului
Culturii din Ia[i, o pies` cu valoare istoric` excep]ional`: coiful
corintic din bronz descoperit în apa Siretului. Pies` unicat în
colec]iile din România, coiful de tip corintic a fost descoperit
întâmpl`tor în 2014 în albia râului Siret, pe raza comunei Alexandru
Ioan Cuza, jude]ul Ia[i, fiind recuperat de Inspectoratul Jude]ean
de Poli]ie Neam] în anul 2021. La acel moment, acesta a intrat
în custodia CMNM Ia[i. Tipul corintic a primit aceast` denumire
pentru c` piese similare au fost reprezentate pe ceramica pictat`
greceasc` de la Corint, unde probabil au fost produse [i primele
exemplare de acest fel.

Coifurile de tip corintic sunt aproape
nelipsite din aria greceasc`, dar ele sunt
foarte rare la popula]iile barbare din nord

a secolului V ante Hristos, constituie, astfel, o apari]ie insolit`.
Publicul este invitat la Palatul Culturii pentru a putea admira
acest exponat intrat de curând în patrimoniul cultural na]ional al
României. Micro-expozi]ia va putea fi vizitat` în spa]iile Muzeului
de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent acestuia, fiind accesibil`
între orele 10:00-17:00 (de mar]i pân` duminic`; accesul ultimului
vizitator la 16:30), cu respectarea normelor sanitare impuse în
aceast` perioad`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Ele ofer` dovada m`iestriei [i priceperii me[terilor greci în
prelucrarea bronzului, tehnica de realizare dintr-o singur` bucat`
de metal fiind foarte dificil`. Coifurile de tip corintic au ap`rut
înc` la sfâr[itul secolul al VIII-lea, \nainte de Hristos [i au cunoscut
o utilizare intens` pe parcursul secolelor VII-V, \nainte de Hristos.
Coifurile de tip corintic sunt aproape nelipsite din aria greceasc`,
dar ele sunt foarte rare la popula]iile barbare din nord. Se cunosc
doar câteva exemplare descoperite în morminte scitice din nordul
M`rii Negre sau la tracii din Balcani. Coiful descoperit în apa
Siretului, care poate fi datat la începutul sau în prima jumatate

Spitalul mobil de la Le]cani din Ia[i lucreaz\
la foc continuu de când a fost redeschis!
{ase pacien]i COVID-19 sunt interna]i
`n sec]ia ATI [i al]i 23 prezint\ forme medii
Tot mai mul]i pacien]i infecta]i COVID-19
sunt interna]i la Spitalul mobil de la
Le]cani, dup` ce acesta a fost redeschis,
iar Unit`]ile de Primiri Urgen]e sunt
supraaglomerate din cauza num`rului mare
de cazuri. Ieri, 14 octombrie 2021, la
spitalul modular erau interna]i 6 pacien]i \n
sec]ia ATI, iar un alt salon ATI urma s` fie
opera]ionalizat

Ieri, 14 octombrie 2021, la Spitalul mobil de Le]cani erau
interna]i 6 pacien]i \n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`, iar
6 urmau s` ajung` din sec]iile UPU, care sunt supraaglomerate
din cauza num`rului mare de infect`ri. Alte peste 20 de persoane
erau internate cu o form` medie a bolii, una dintre acestea fiind
externat` deja. „|n aceste momente avem interna]i 6 pacien]i \n
sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`. Ace[tia au fost transfera]i
\n cursul dup`-amiezei de miercuri (13.10.2021) din UPU a Spitalului
«Sfântul Spiridon» pentru a descongestiona situa]ia acolo. |n
urm`toarele ore suntem preg`ti]i s` primim al]i 6 pacien]i pentru
sec]ia ATI, s` mai opera]ionaliz`m un salon. {i ace[tia vor fi
primi]i tot din UPU. Alte 23 de locuri sunt ocupate \n aceste
momente de pacien]i cu forme medii ale bolii. Unul dintre ace[tia
a fost externat, \ns` un altul a fost imediat internat, num`rul total
fiind tot 23. Vreau s` le mul]umesc colegilor de aici care fac
eforturi enorme pentru ca totul s` se desf`[oare bine, nu am reu[i
dac` nu am fi o echip` atât de mare. Echipa medical` a MAPN
deta[at` aici a venit \n ajutorul colegilor din Ia[i. Suntem 35 de
medici [i asisten]i deta[a]i”, a declarat ieri Col. Dr. Daniel Derioiu,
director medical, Spitalul Militar de Urgen]` „Regina Maria”, Bra[ov.

Peste 800 de noi cazuri
\n ultimele 24 de ore, la Ia[i

Pe data de 14 octombrie 2021 au fost \nregistrate 813 cazuri
noi de infectare \n jude]ul Ia[i [i erau libere doar dou` paturi
ATI-COVID-19. Rata de infectare este \ntr-o cre[tere constant` de
mai bine de dou` luni. De la debutul pandemiei [i pân` ieri, \n
jude]ul Ia[i au fost confirmate 56.461 de cazuri. Tot ieri, 14
octombrie 2021, \n unit`]ile medicale din Ia[i erau ocupate 771
de locuri COVID-19, dintre care 94 \n sec]iile de Anestezie [i
Terapie Intensiv`, iar al]i 72 de pacien]i au fost externa]i \n
ultimele 24 de ore, \n timp ce 100 erau interna]i. De la debutul
pandemiei [i pân` ieri, num`rul deceselor provocate de infectarea
cu SARS-CoV-2 a ajuns la 1.225 \n jude]ul Ia[i, 13 fiind raportate
\n ultimele 24 de ore.

Trei noi focare \n jude]ul Ia[i
Direc]ia de S`n`tate Public` informeaz` cu privire la apari]ia
a trei focare COVID-19 \n jude]ul Ia[i. Un focar este la Spitalul
Providen]a, \n blocul alimentar, unde 3 buc`t`rese au fost depistate
pozitiv. Acestea au fost izolate la domiciliu. A fost efectuat`
dezinfec]ia spa]iului buc`t`riei. Un nou focar a fost raportat la
Institutul Regional de Oncologie Ia[i, \n sec]ia de Chirurgie
oncologic`. Aici, 9 persoane sunt infectate, dintre care 6 cadre
medicale [i 3 pacien]i. |n acest caz s-a hot`rât sistarea intern`rilor,
s-a efectuat testarea tuturor pacien]ilor [i a personalului medical.
Cel de-al treilea focar a fost depistat la Colegiul Na]ional „Vasile
Alecsandri” Ia[i, fiind confirma]i pozitiv 27 de elevi [i dou` cadre
didactice. Pozitivii au fost izola]i la domiciliu [i s-a efectuat
cur`]enia [i dezinfec]ia spa]iilor.
Andreea P~DURESCU
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Bursa bârfelor

Se preg`te[te o afacere de milioane
de euro \n Copou cu politicieni
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o informa]ie
despre ceea ce ar trebui s` fie tunul anului. Curioase din fire,
babele au \ntrebat \n stânga [i-n dreapta despre mi[c`rile
imobiliare din Copou. {i ce crede]i c` au aflat? Se preg`te[te
un ditamai tunul financiar \n care este implicat un finu] de-al
buldogului, [eful liberalilor din Moldova, dar [i un fost ministru,
unul Ovidius Silaghian. Cei doi au cump`rat de la ni[te ovrei
un teren cu suprafa]` mare, afacere intermediat` de Bogd`nel
Solca, fiul mah`rului pesedist din vremea lui Ilici. Pân` aici
au fost descrise personajele. Ce urmeaz`, abia acum este
interesant. Cei doi proprietari au \nceput s` trag` tot felul de
sfori ca s` treac` proiectul cât mai rapid. Deja au fost unse
toate roti]ele. Când proiectul va fi dat publicit`]ii, va fi prea
târziu, pentru c` afacerea va fi deja parafat`, combina]ia fiind
de milioane bune de euroi. Babele vor sta atente pe aceste
personaje, pentru c` sunt multe de spus. Dar, mai multe \n
edi]iile viitoare.

S-au dus la machit [i s-au ales cu covidu]
Babele bârfitoare continu` rubrica cu una de sezon. Când
toat` lumea e r`cit` [i fuge ca dracu’ de t`mâie de covidu],
ni[te fraieri cu figuri de combinatori au zis s-o pun` de-o
petrecere. Este vorba despre B`nu] Propodea, [eful direc]iei
de paz` a jude]ului Ia[i, Betric` Niciolau, [ef de tur`, [i Ardei
Bu[oi, adjunctul lui Propodea. |mpreun` cu mai mul]i be]ivi
au zis s` se duc` la un lingu[itor care are o cas` prin comuna
Bârnova. Aici au pus-o de un gr`tar [i multe g`le]i de rachiu
[i vin. Dup` ce s-au \mb`tat bine, asta se \ntâmpla s`pt`mâna
trecut`, s-au pupat pe gingii [i [i-au jurat prietenie ve[nic`.
Numa’ c` prietenia astea le-a ie[it pe ochi. To]i petrec`re]ii,
dar nu a sc`pat niciunul, zac de vreo trei zile \n paturile
conjugale. {i nu pentru c` se ocupau de \ndatoririle de familie,
ci pentru c` au fost pocni]i de covidu]. Cic` nu ar fi de joac`,
pentru c` varianta de covidu] e destul de nasoal`.

Marionet` sau p`pu[ar?
Nu conteaz`, banul s` ias`!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una nou`
despre un bremare de pren apropierea târgului, mai exact din
comuna primitiv` Redioaia. Zâlele trecute v` spuneam c`
bremarele de pe acolo, pre numele s`u Cipiric` Grosieru, ar
fi \n spatele unui project himobiliar. Acu’, mai nou, oamenii
r`i spun c`, pe lâng` Grosieru, mai este un nene de pe la
cadastru, pre numele lui Silvic` Rusnacu, care cic` face mersurile
ca t`te combina]iunile s` fie bune, iar treaba s` mearg` strun`.
Mai mult, gurile rele spun c` cic` un alt nene, Vierul, ar fi,
de fapt, \n spatele tuturor combina]iunilor cu himobiliare de
pren Redioaia [i de pe la Treazu, iar Cipiric` Grosieru ar fi,
de fapt, un soi de marionet`. Acu’, dac` e vorba despre o
marionet` sau un p`pu[ar, ce mai conteaz`?! Important e s`
ias` banul gros, nu-i a[a?!... Eh, ce bine-i de unii care se nasc
mai jmecheri decât restul fraierilor de pe planeta aiasta a
noastr`!
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Fantezii deplasate ale unui
pu[ti ce se învârte în lumea
[mecherilor! Fiul unui lider
al lumii interlope ie[ene,
pedepsit pentru trafic de
minori [i pornografie
infantil\! ~n loc s\ ajung\ la
pu[c\rie, a fost trimis
`ntr-un centru de reeducare
Un minor, acuzat de trafic de minori [i
pornografie infantil`, a sc`pat de temni]`.
Individul este nimeni altul decât fiul lui
Gruia Todic`, cunoscut lider al lumii
interlope din Ia[i. D.T. a intrat \n vizorul
anchetatorilor \n urm` cu mai bine de un an
Fantezii deplasate ale unui pu[ti ce se învârte prin lumea
[mecherilor din Ia[i! Astfel, fiul unui lider al lumii interlope ie[ene
a fost pedepsit pentru infrac]iuni cu iz sexual! |n schimb, \n loc
s` ajung` la pu[c`rie, a fost trimis \ntr-un centru de reeducare.
Individul este nimeni altul decât fiul lui Gruia Todic`, cunoscut
lider al lumii interlope din Ia[i. D.T. a intrat \n vizorul anchetatorilor
\n urm` cu mai bine de un an. Acum, acesta a fost pedepsit de
judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i cu m`sura educativ` a
intern`rii într-un centru de deten]ie pe o perioad` de 3 ani [i 2
luni, pentru trafic de minori [i pornografie infantil`. „Instan]a
admite ac]iunea exercitat` de partea civil` F.I.H. [i oblig` inculpatul
D.T. s` \i pl`teasc` acesteia suma de 30.000 de lei, reprezentând
desp`gubiri pentru prejudiciul de ordin moral cauzat prin s`vâr[irea
infrac]iunilor”, au afirmat magistra]ii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Fiul unui lider al lumii interlope ie[ene,
acuzat de trafic de minori
[i pornografie infantil`
Anchetatorii spun c` fiul lui Gruia Todic`, D.T., a intrat \n
vizorul lor \n urm` cu mai bine de un an. Acesta a fost acuzat
ini]ial de viol, el fiind [i pedepsit pentru aceast` infrac]iune. Mai
apoi, minorul a fost trimis \n judecat` sub acuza]iile de trafic de
minori [i pornografie infantil`. De altfel, D.T. fusese [i arestat
preventiv de magistra]ii din cadrul Tribunalului Ia[i, \n cursul anului
trecut. Asta, dup` ce oamenii legii au efectuat mai multe perchezi]ii.
Conform unor surse judiciare, printre cei viza]i de anchetatori
s-a aflat [i D.T., nimeni altul decât fiul lui Gruia Todic`, un suspect
de trafic de droguri. Minorul a ajuns ini]ial în aten]ia anchetatorilor
pentru o acuza]ie de viol. Astfel, o tân`r` a depus o plângere la
Sec]ia IV de Poli]ie. Fiul lui Todic` a fost audiat de oamenii legii.
Potrivit medicilor care au examinat-o pe tân`r`, s-au observat leziuni
care ar fi putut ap`rea în urma unui abuz sexual.

O tân`r` a sus]inut c`
a fost agresat` sexual

Anchetatorii au ad`ugat atunci c` tân`ra a anun]at, printr-un
apel la num`rul unic de urgen]` 112, faptul c` a fost victima
unor abuzuri sexuale. Aceasta le-a povestit oamenilor legii faptul
c`, în noaptea de 25 iunie spre 26 iunie 2020, în jurul orei 3:00,
ar fi fost supus` unor abuzuri de D.T. Incidentul s-ar fi produs
pe un teren din zona str`zii Ciurchi, din municipiul Ia[i.
„Pe 26 iunie 2020, oamenii legii au fost sesiza]i despre o
posibil` infrac]iune de viol. Apelul a fost f`cut de o tân`r` în
vârst` de 21 de ani, care a declarat faptul c`, pe data de 25 iunie
2020, în jurul orei 3:00, ar fi fost amenin]at` [i constrâns` s`
între]in` raporturi sexuale. Incidentul s-a produs pe un teren
intravilan din zona Ciurchi. În urma cercet`rilor efectuate de
poli]i[ti a fost identificat un minor în vârst` de 15 ani. Acesta a
fost adus cu un mandat de aducere. Minorul a fost transportat
la o unitate spitaliceasc`, pentru a se stabili dac`, în momentul
producerii raporturilor sexuale contrânse, avea sau nu discern`mânt.
Conform declara]iilor minorului, actul sexual ar fi fost unul
consim]it. Tân`rul este cercetat pentru infrac]iunea de viol”, au
afirmat atunci oamenii legii.
Sorin PAVELESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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